Numer: 30/2012

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 23.09.2012 r.
8.00 O zdrowie i pomyślne leczenie dla Andrzeja
9.30 + Zofia Jaszczuk (intencja od przyjaciół)
11.00 + Marianna Krzak (22 greg.)
12.30 O Boże błogosławieństwo i łaski dla Zuzanny z okazji 6 urodzin
i Michała z okazji 16 urodzin.
19.00 + Irena Klimas (7 rocz. śm.); zmarli z rodz. Wiśniewskich
Poniedziałek: 24.09.2012 r.
18.00 + Marianna Krzak (23 greg.)
Wtorek: 25.09.2012 r.
18.00 + Marianna Krzak (24 greg.)
Środa: 26.09.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 1)
intencje nowennowe
2)
+ Marianna Krzak (25 greg.)
Czwartek: 27.09.2012 r.
18.00 1)
+ Marianna Krzak (26 greg.)
2)
za parafian
Piątek: 28.09.2012 r. - Koronka do Miłosierdzia Bożego
+ Marianna Krzak (27 greg.)
Sobota: 29.09.2012 r.
18.00 + Marianna Krzak (28 greg.)
Niedziela: 30.09.2012 r.
8.00 O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w naszej parafii – I Róża
Żywego Różańca
9.30 W intencji dzieci i młodzieży o mądrość, błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w nowym roku szkolnym – II Róża Żywego Różańca
11.00 1) Za dusze w czyśćcu cierpiące
2) W intencji misji (misjonarzy, osoby świeckie które wspierają potrzebujących w krajach misyjnych) – III Róża Żywego Różańca
12.30 + Marianna Krzak (29 greg.)
19.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Elżbiety z okazji urodzin.
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Święty o. Pio z Pietrelciny, prezbiter

Poślij do mnie swego Anioła Każdy człowiek ma swojego Anioła Stróża, ale nasza
wiara często jest zbyt słaba, aby nawiązać
z nim kontakt. Dla Ojca Pio jego Anioł
Stróż był najwierniejszym przyjacielem,
doradcą, a nawet... tłumaczem. Zdarzało się,
że zakonnik rozmawiał z kimś w języku,
którego nigdy się nie uczył. Pytany, jak to
możliwe, odpowiadał, że wyręcza go w tym
jego Anioł Stróż. Ludziom, którzy nie mogli
przedstawić swoich spraw osobiście, radził,
by przysłali swego Anioła. Ci, którzy mu
zaufali, świadczą, że istotnie ten sposób
okazywał się szybki i skuteczny.
Świat nadprzyrodzony - Bóg, święci, aniołowie - był dla Ojca Pio równie bliski jak realne życie. Nie dziwił się, gdy
z prośbą o modlitwę przychodziły dusze cierpiące w czyśćcu. Wiedział, kto niebawem umrze a kto się narodzi. Nie istniały dla niego granice dla nas nieprzekraczalne.
Ja to wiem Ojciec Pio zaskakiwał ludzi nie tylko wiedzą na temat przeszłości
ale i przyszłości. Często ostrzegał kogoś przed niebezpieczeństwem. Nie od niego zależało, czy coś wydarzy się czy nie. Interweniował tylko wtedy, gdy czuł,
że taka jest wola Boga. Zawsze podkreślał, że jest jedynie narzędziem w Jego
ręku. Zdarzało się, że trafiał do osób, których nigdy przedtem nie widział. Ratował, uzdrawiał, rozgrzeszał, a czasem odwodził od tragicznych decyzji, jak
w przypadku kobiety, której lekarze zalecali usunąć ciążę lub żołnierza, który
chciał popełnić samobójstwo. Ta wiedza sprawiała, że zawstydzał wszystkich,
którzy chcieli wystawić go na próbę. Nie musiał czytać listów, aby znać ich
treść. Kiedyś, zanim pobłogosławił cały plik listów, odłożył na bok jeden. Okazało się, że był w nim kupon gry liczbowej.
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Liturgia słowa - XXV niedziela zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie - 23.09.2012 r.

I czytanie (Mdr 2,12.17-20) Bezbożni mówili: Zróbmy zasadzkę na

sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych
obyczajów. Zobaczmyż, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy,
co będzie przy jego zejściu. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym,
Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z ręki przeciwników. Dotknijmy
go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego
cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo - jak mówił będzie ocalony.

II czytanie (Jk 3,16-4,3) Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam
też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś /zstępująca/ z góry jest
przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów
ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między
wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość,
a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się
źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.

Ewangelia (Mk 9,30-37) Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez

Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany
w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak
przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł,
przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym,
niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! Potem wziął
dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do
nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie
posłał.
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1. Zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w środę o godz. 1800 przed Mszą Świętą oraz na adoracja Najświętszego Sakramentu zakończoną Koronką do Miłosierdzia Bożego w piątek
od godz. 1700 do 1800.
2. Biuro parafialne czynne w każdą środę od godziny 1900do 2000.
3. Chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami, mogą zapisać się po
Mszy św. w zakrystii kościoła.
4. Nadal serdecznie zapraszamy do odebrania po Mszy św. w zakrystii
pisemnych podziękowań za zaangażowanie się w akcje „Tornister
pełen uśmiechów”.
5. Zachęcamy do czytania prasy religijnej. Do dyspozycji mamy:
„Niedzielę”, „Gościa Niedzielnego” i „L’osservatore Romano” oraz
biuletyn parafialny „Okno”, w którym znajdziemy zawsze tekst czytań
na bieżącą niedzielę, ogłoszenia duszpasterskie, intencje na cały
tydzień i tekst dotyczący życia Kościoła powszechnego czy naszej parafii.
6. Zachęcamy do praktykowania i korzystania z formy pobożności,
jaką jest modlitwa Eucharystyczna w konkretnej intencji. Uciekajmy
się do Serca Jezusowego z prośbą o łaski dla nas i naszych rodzin,
a dla drogich nam zmarłych o dar życia wiecznego.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa
Bożego i opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Proboszcz
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